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 ملخص:

ٛڗ القڤڥ  عٖسغ خالڋ مڜ ٚچٜ .التحالفاػڣ  تڤا ٙاػ استكشاف علګ املقالغ ه٘ه ت اإلسًراتيجيغ للقڤڥ  الخيا
ٚيكي حاب األم ٚق األڣسط. فبعٖ االن ٚاٹ اسًراتيۑي كانت مڤاچبغ لتغير  .اإلقليميغ في الش ٚ اإلقليږ بحالغ ف م

ٚاڗڣ  بنيڤڬ في املنطقغ بانحساٙ قڤڥ فاعلغ ٚڥ باحثغ عڜ إڣاٙ إقليميغ تمثلها اي ٚڣٛ اخ ٚچيا. ڣ ڤٕيغ السع، ب ت
ٜيٖ مڜ التنافس حڤڋ تقسيږ مناطق النفڤٗ الجيڤسياس ي ع مل ٚڣف. ڣأصبحت املنطقغ مهي ڣفق ، في هك٘ا ظ

ٙ االسًراتيۑي األنسظ لكبِ طمڤح قڤڥ التغيير أڣ الهيمنغ ٛڗ القڤڥ يعتبر تشكيل التحالفاػ الخيا غير ، منطق تڤا
ٛإ مڜ  ٙه متعٖٕ األقطاب  ٚڣنغ النظام باعتبا قغ اڗ م معضلغ التحالفاػ. ل٘لڊ نحاڣڋ مڜ خالڋ ه٘ه الٙڤ

ٚق األڣسط؟ :اإلجابغ علګ اإلشكاليغ التاليغ ٛڗ القڤڥ علګ سياسغ التحالفاػ في الش  ما هي انعكاساػ ٕڣافٸ تڤا
ٚع :منهجيغ البحث نا في مناقشتڢ الظاه ٙاسغ إلګ االستعانغ باملٖخل النيڤ لج   .ڣاقعي مّحل الٖ

: ٚق  الكلما املفتاحي ٛڗ القڤڥ ، األڣسطالش ٛڗ التهٖيٖ، تڤا يغ، التحالفاػ، تڤا ٛمغ السٙڤ  .األ

Abstract:  

Through the theory of balance of powers and alliances, this article deals 

with the strategic choices of regional powers in the Middle East. After the 

departure of the Americans, the region experienced a strategic vacuum that 

accompanied a functional change giving birth to new powers: Iran, Saudi 

Arabia and Turkey. Since the region is living a race to the research of the 

new lands of geopolitical influence. So, making alliances between states of 

the region is a strategic in itself, to flourish the powers that want to Reign 

or impose their laws, but the existence of a multipolarity in the same 

political system, only amplifies the dilemma of alliances. From our article, 

we will try to answer the following problematic: What are the influences 

that can cause the needs of balance of forces on the politics of alliances in 

the Middle East? Working method: the neorealist approach was used to 

treat this theme. 

Keywords: Middle East, balance of forces, threat balance, alliance, Syrian 

crisis. 
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ي للدراس   :تأصيل نظ

ٚ  القــــــــڤڥ  ٚق األڣســــــــط  شــــــــكل چبيـــــــر  ســــــــ ظ الـــــــنفط تنخـــــــ ـــٸ االســــــــًراتيۑي، العظمـــــــش فــــــــي الشـــــــ ، املڤقـــــ
 ڣنتيجـــــغ لــــ٘لڊ يحــــٖز اخــــتالال فــــي ميــــ اڗ القــــڤڥ اإلقليميـــــغ .املصــــالق االقتصــــإيغ الكبيــــرع إلــــګظافــــغ إ ڣالتحالفــــاػ

ٚفاهها الـٖڣڋ  سـلڤچياػ بالتـالي تـ ٚڣ  ٚق  ڣتعاطيهـا ڣاسـتجاباهها ڣتصـ  األڣسـط.مـٸ سياسـاػ القـڤڥ العظمـش فـي الشـ

(Miller2004,p.239)  عـٖٕ القـڤڥ العظمـش فـي النظـام الـٖڣلي ڣعلـګ  اإلقليميفمي اڗ القڤڥ  ٚ ليس مسـتقال بـل يتـ 
، هڤ يقڤم علګ التحالفاػ بيڗ الٖڣڋ املحليغ مٸ القڤڥ العظمشڣ  .تعاڣڗ أڣ هيمنغ(، نڤٵ تٖخلها اإلقليمي ) تنافس

ٚ علــګ ميــ اڗ القــڤڥ املحلــي عبــر العمــل  ٚيغ، ڣاملســاعٖاػ املاليــغ، الٖبلڤماســ يالتــي تــع  الــٖعږ  .ڣاملســاعٖاػ العســك
ٛڗ مـــــــٸ منافســـــــيهږ  بالتكنڤلڤجيـــــــا الـــــــ٘ڬ يجعـــــــل مـــــــڜ الســـــــهل علـــــــګ ٕڣڋ املنطقـــــــغ اســـــــتيعاب تكـــــــالي  تحقيـــــــق التـــــــڤا

ٛنــغ يــتږ ٗلــڊ عبـرڣ  .اإلقليميـيڗ ٛيــإع املسـاعٖع التــي تقــٖمها  اٗ تميــل القــڤڥ املتنافسـغ،  عضــها الـبع  مڤا  إلــګالــګ 
لــڊ ملنــٸ حلفا هــا، فــاا املحليــيڗالحل ٛ لقــڤع عظمــش ٗڣ اڣ تصــبِ هــ٘ه االخيــرع bandwagoning  منافســغ مــڜ االنحيــا

ٕٙع بـيڗ القطبـيڗڣ  Miller2004 ,pp.240-241) ) مهيمنغ اقليميا ٚب البـا ٛڗ هـڤ قاعـٖع، هـي ميـ ع فًـرع الحـ  كـاڗ التـڤا
ٚع علــګ الـنظږ اإلقليميــغ القـڤڥ العظمــش ڣالجهـاػ الفاعلــغ املحليـغ التــي سـعت للهيمنــغ لك هــا امــا  .فشـلت فــي السـيط

فـــي ڣوــــٸ ڣجــــڤٕ قـــڤع عظمــــش مهيمنــــغ فيـــي تســــعګ ملنــــٸ ظهــــٙڤ منافســـيڗ انــــٖإ فــــي املنـــاطق البعيــــٖع اٗ تعمــــل الــــٖڣڋ 
 ٙ اا البحا ٛڗ مڜ ٙڣ ٚڥ  offshore balancersاملهيمنغ اقليميا چفا٩ٙ لتڤا ٙغږ ٗلڊ تفضـل عـإع ڣ  ،في املناطق االخ

ٚاقــــظ مـــــڜ  عيــــٖ ليميـــــغ تكــــبِ الٖڣلـــــغ الطمڤحــــغ للهيمنـــــغاڗ تًــــرڅ القــــڤڥ االق ٚ ، فيمــــا هـــــي ت ٚيـــــ لكـــــڜ اســــًراتيجيغ تم
ٚيڜ مـــڜ هـــ٘ا النـــڤٵ ال تكـــڤڗ عمليــــغ احيانـــا فـــي احتـــڤاا التهٖيـــٖ buck-passing املســـعڣليغ ٚ ، الــــګ االخـــ لـــ٘لڊ تضــــط

ٛڗ ڣ  الٖڣلغ املهيمنغ البعيٖع الڗ تتٖخل  (٥298.، 2012شـايمٚعلګ القڤع الصاعٖع )مير  balancingتف٩ٚ التڤا
ٚف قــڤع مهيمنــغ ٚاهڜ، لــ٘ا فــي الــنظږ اإلقليميــغ التــي تعــ ٚع غالبــا هــي ممثلــغ للڤوــٸ الــ فــي  ،statu quo الــٖڣڋ املســاي

ٚف  الســـالم  ٚڣجـــڢ القـــڤع العظمـــش املهيمنـــغ اإلقليمـــيحـــيڗ القـــڤڥ التعٖيليـــغ تـــ لـــ٘ا تكـــڤڗ الســـمغ الغالبـــغ  .الـــ٘ڬ ت
ٛنـــغ وـــٖ الـــٖ ٙاػ  ، ڣڋ األچٌـــر ههٖيـــٖاللسياســـاػ اإلقليميـــغ تڤجيـــڢ مڤا ع التـــي لـــٖ ها قـــٖ ڣخاصـــغ وـــٖ القـــڤڥ املجـــاٙڣ

 ( Miller2004,pp242-243) .التي تشكل اچبر ههٖيٖ ألم ها هجڤميغ ڣالنڤايا التعٖيليغ

ٚڥ التــي تتفاعــل waltzحســظ  ٚيــغ عامــغ للسياســغ الٖڣليــغ تنطبــق ايضــا علــګ الــٖڣڋ الصــغ ٚ ڣ  نظ تــع 
ٜڋ عــــڜ تــــٖخل ٚڬ بمعــــ ــګ .القــــڤڥ العظمــــش فــــي النظــــام طاملــــا تفاعالههــــا تجــــ ٚ الــ ٚق  لــــ٘ا ينظــــ ڣوــــٸ النظــــام الحــــالي للشــــ

ٙاػ قڤههـا  ڣفقا ل٘لڊڣ  ،چنظام متعٖٕ القڤڥ ، االڣسط ٜيـٖ قـڤع چبـرڥ مقـٖ نـڢ عنـٖما ت ٛڗ القـڤڥ ب ٚيـغ تـڤا تتنب نظ
ٚف حيــــاڋ هـــ٘ا االمــــٚ ٚڥ تتصـــ ٛنــــغ الٖاخليـــغ .فـــاڗ القــــڤڥ الكبـــرڥ االخــــ ٜ عبــــر جهـــڤٕ ٕاخليــــغ ل  فتقـــڤم اڣال باملڤا ٜيــــ تع

ٚتبط فقـــط ، قڤههـــا ٛڗ القـــڤڥ لـــيس مـــ لكـــڜ فـــي املقـــام الثـــاني تاجـــا الـــګ التحالفـــاػ لتحســـيڗ مڤقـــٸ قڤههـــا غيـــر اڗ تـــڤا
ٚع فحســظ ٚع التحالفــاػ املضــإع للســيط ٚع اڗ الــٖڣڋ معتــإع علــګ محاڣلــغ الحفــا  ، بفكــ ٚتبطــغ ايضــا بفكــ فيــي م

ٚ الجهـــــڤٕ فيمـــــا بي هـــــاڣ  علـــــګ ام هـــــا ـــالڋ تضـــــاف ٜ مصـــــالحها مـــــڜ خــ ٜيـــــ ٜ ، تع ٜيـــــ فـــــحٗا تحالفـــــت مجمڤعـــــغ مـــــڜ الـــــٖڣڋ لتع
ٙ ، مصالحها املشًرچغ ٚاقظ ه٘ا التطـڤ ٚڥ ت ٛڗ القڤڥ تقتض ي ومنا اڗ ٕڣال اخ ٚويغ تڤا تخشـ ش اڗ تكـڤڗ ڣ  ،فاڗ ف

ســيس تحــال  فــي ڣجـــڢ ڣ  فــي هــ٘ه الحالــغڣ ،ســڤف تتحـٖـ ڣتشـــكل تحالفــا مضــإا، ضــحيغ هــ٘ا التحــال  بـــٖال مــڜ ت
ٚع ٛڗ القــڤڥ ســيكڤڗ هنــاڅ تحالفــاڗ ، الطــامِ للســيط اســتنإا لهــ٘ا ، (٥13.، 2010) ليتــل.متنافســاڗ يقيمــاڗ تــڤا

ٚڥ  ٜلــــغ  امــــا باالنضــــمام اڣ، اڗ معضــــلغ لعبــــغ التحالفــــاػ تنشــــا اڣالSnyder  التحليــــل يــــ ٙ الع الحقــــا بمــــٖڥ ڣ اختيــــا
ٙاســاػ التــي اهتمـت بــالقيڤٕ البنيڤيــغڣ   (Snyder1984,p.461) االلًـ ام بالــٖفاٵ عــڜ الحلفـاا ٜ  ، عكـس هــ٘ه الٖ مــ

Walt قيام التحالفاػڣ  ما بيڗ العڤامل املإيغ ٚ اٗ اڗ الٖڣڋ تنحڤ نحڤ التحالفـاػ  سـ ظ  العڤامل القيميغ في تبري



ن الق ومعضل التحالفا في الش األوسط" ا ي                      "ت ش  أ. عياش ب
 

ي لألمن والتنمي                104  2017 جانفي( 10) عاشالعدد ال     املجل الجزائ

 

ٛڗ وــــٖ التهٖيــــٖ ) ٙاڅ الخــــڤف اڬ التــــڤا ٚف الهــــإف الــــګ  Schweller يعتبــــر، فضــــال عــــڜ ٗلــــڊ .Walt1987)إ التصــــ
ٛڗ ي يٖفعــڢ قــانڤڗ الطبيعــغ ي ٜ علــګ البيڣ  التــڤا ٚچــ ٛڗ ڣهــڤ مــا يطلــق عليــڢ چنيڤچالســيكي ي ٙ التــڤا ٚا ئــغ الٖاخليــغ فــي اقــ

ٛڗ املصـــالق )ليتـــل ٚاا  مـــڜ سيكســـظڣ  ،ممـــڜ  هـــٖٕ مـــڜ عـــٖم اليقـــيڗ غيـــر اڗ.(٥305.، 2010غالبـــا تـــڤا ٚ جـــ اڣ يخســـ
ٜايــٖ القطبيــغ ٚ يً ايــٖ مــٸ ت ٚڥ امــ ٚفاػ الــٖڣڋ االخــ ٚتبطــغ بتشــكيل ڣ  Mearsheimerلــ٘ا يعتبــر  .تصــ ٚڣنــغ امل ڣڣلًــ  امل

ٙا  ٚڣبالتحالفــــاػ مصــــٖ ٙ الـــــ٘ڬ يمكــــڜ اڗ يــــعٕڬ الـــــګ الحــــ ٚا ٛمـــــاػڣ  لعـــــٖم االســــتق ٙجــــغ عاليـــــغ مــــڜ عـــــٖم ڣ  اال يڤلــــٖ ٕ
ٛڗ ٥420. ، 2012.ميرشــــــايم٥239ٚ. ، 2010)ليتــــــل .الشـــــعٙڤ بــــــاالمڜ (. امــــــا فـــــي الحالــــــغ التــــــي ال يڤجــــــٖ فيهــــــا التــــــڤا

ٙجيـــغ لفهـــږ اســــتجاباػ الـــٖڣڋ فـــي السياســــغ  ) ليتــــل  .الٖڣليـــغفينبغـــي التڤجـــڢ بالتحليــــل الـــګ مســـتڤڥ السياســــغ الخا
2010 ،.٥307 .) 

ن الق في الش  ا   األوسطت

ٚب ٚ الســــا ٖع فــــي الغــــ ٚيكيــــغ، ڣجهــــغ النظــــ ٛڗ القــــڤڥي هــــڤ ، ڣخاصــــغ فــــي الڤاليــــاػ املتحــــٖع األم أڗ يتــــڤا
ٚق االڣســـط ٚ يســـيغ ل مـــڜ فـــي اقلـــيږ الشـــ ٙبـــغ  لـــ٘ا ميـــ ػ سياســـغ، الضـــمانغ ال ٙ املقا اا البحـــا ٛڗ مـــڜ ٙڣ فـــا٩ٙ التـــڤا

ٚيكيــغ ــحاب البريطــانيمنــ االم ٚيكيــغ الــنفط، ٘ االن ٚا يل، لحمايــغ املصــالق االم ، الــٖفاٵ عــڜ ٕڣڋ الخلــي ڣ  امــڜ اســ
ٛنغ ٕٚٵ، االحتڤاا، عبر اسًراتيجيغ املڤا  Miller2004,pp.246-248) .).اڣ ال

ٚق االڣســــط اســــًراتيجيغ التحالفــــاػ ٚف الشــــ ٕٙع عــــ ٚب البــــا التــــي  التحالفــــاػ املضــــإعڣ  لــــ٘ا فًــــرع الحــــ
ٙها ٚق االڣسـط بــ ڣالـت سـتيفڜ يقـٖ ٙاسـتڢ حـڤڋ الشـ ٕڣلـغ مـا بــيڗ  86مجمـڤٵ الـٖڣڋ التـي شـكلتها ، تحـال  36 فـي ٕ

ٕٙع(walt1987 , pp.287-288) 1979-1955 :الفًــرتيڗ ٚب البــا ٚق االڣســط قــڤع مهيمنــغ  .  عــٖ اهايــغ الحــ ٚف الشــ عــ
ٚاق ٚيكـــي فـــي العـــ ٚڬ االم يڜ ،2003مـــڜ خـــالڋ التـــٖخل العســـك لڤوـــٸ القــــا ږ)ٕڣڋ ا، هـــ٘ا الڤوـــٸ افضـــ ش عـــڜ محـــٙڤ

ٚا يل، الخلي  ٚچيا(، مصٚ، اس ٚاڗڣ  ،ت ٚاق، محٙڤ التغيير )اي يا (، الع  سٙڤ

ٚق االڣسـط بالفڤقـ ش املطلقـغ اال اڗ سـمتڢ ٚغږ مـڜ عـٖم اتسـام اقلـيږ الشـ  ڣانعـٖام التـڤتٚ علـګ الـ

ٚاٙ ـٖ مـا ڣهـڤ، االسـتق
ّ
ٜڣٹ إلـګ إقليمـي إڥ تسـاق سـباق ڣل ع ٛإػ مـڜ عٖيـٖع ڣههٖيـٖاػ مخـاطٚ بـ ّٖ ٚاػ  حـ التـڤت

ٙ اسـًراتيجيغ اڣبامـا الجٖيـٖع .سلفا املڤجڤٕع اإلقليميغ ٚاق في اطا ٚيكي مڜ الع ٚڣ  الجي٤ االم ٛ  لكڜ  عٖ خ ٙتكـا اال
ٛڗ ، االســيڤڬ  ٚحلـــغ اخـــتالڋ التـــڤا ٛإ مـــڜ حـــٖع ، ٕخـــل االقلـــيږ م ٛيـــا لتغييـــر بنيـــڤڬ فـــي املنطقـــغ  هـــ٘ا التحـــڤڋ كــاڗ مڤا

ٛق االمني االقليمي ٚاقخصڤصا اڗ ه٘ا ، امل يـغ العـ ٙ  ـالز قـڤڥ محٙڤ ٙ إڣا ٚاٹ االسـًراتيۑي شـهٖ انحسـا ٚ ، الف  مصـ
ٚاٹ في القڤع االقليميغڣ  يا مما نت  عنڢ ف ٙ السعڤٕيغ سٙڤ ٛيإع إڣا ٚاڗ، جٸ علګ  ٚچياڣ  اي   .ت
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 جدول مقارن بين قدرا الق االقليمي في الش االوسط 

 سكانعدد ال 
دخل 
 الخام

اني م ي
 الدفاع

ا ا لق
ي  الب

 باباد
ال س

 الج
 طعق

ي  بح
 94 700 778 10,500 18,185 $. 718.2 $ 79,414,269 كيات

انإ  98 79 658 45,000 6,300 $ 425.3 $ 81,824,270 ي

ائيلإا  65 81 170 60,000 15,600 $ 296 $ 8,049,314 س
ديا  55 22 210 35,000 56,725 $ 646 $ 27,752,316 لسع
 19 133 624 70,000 4,400 $ 330.8 $ 88,487,396 صم
ااا  60 60 97 72,000 6,055 $ 168.6 $ 37,056,169 لع

 www.globalforcepower.com :املصدر

ٚيغ التي تمتلكها جميٸ  يٸ القڤع العسك ٚ الګ مي اڗ القڤڥ علګ املٖڥ القصير يعكس تٛڤ عنٖ النظ
ٛڗ ، حٖا غ االساحغڣ  حيث تكنڤلڤجيا مڜ، القڤڥ الكبرڥ في االقليږ ڣفق الجٖڣڋ  ٚاڗ اختالال للتڤا ، ال تشكل اي

ٚانيڣ  غير اڗ چثافغ التساق في املنطقغ ٚچيا عضڤ في الناتڤ ڣهي اچبر قڤع ، التي يعكسها البرنام  النڤڣڬ االي ت
ٚيغ ٚنام  تسليحي في املنطقغ، عسك ٚا يل قڤع نڤڣيغ بينما تمثل السعڤٕيغ اچبر ب ر ه٘ه تعتب ،اظافغ الګ اس

ٚ للتنافس االمني في املنطقغ. فحسظ  ٚ اخ ٜمڜ  Jervisالطمڤحاػ معش ٚيغ عنٖ ايغ نقطغ علګ ال اڗ القڤع العسك
، يكڤڗ الهجڤم سهال تصبِ معضلغ األمڜ أچٌر حٖع ملاڣ  ،يمكڜ تصنيفها علګ ااها تعيٖ اما الهجڤم اڣ الٖفاٵ

ٚب أچٌر ، سباقاػ التساق تصبِ أچٌر چثافغ ( ڣهڤ ما يعكس حٖع ٥26. ، 2012احتماال )ميرشايمٚڣتصبِ الح
ٚق االڣسط.  املعضلغ االمنيغ للش

ٚٙ أ ٚڣع الٖڣلغ + اجمالي السكاڗ هي التي تق ٚ اڗ القڤع الكامنغ   ٚڥ ميرشايم ما علګ املٖڥ الطڤيل ي
ٛڗ في املستقبل ) ليتل ٚاڗ القڤع الصاعٖع في املنطقغ  عٖ فڊ ، (٥262. ، 2010التڤا ٙ ل٘ا تمثل اي الحصا

ٚيغ في املستقبل مما ، اهايغ العقڤباػ االقتصإيغڣ  الٖڣلي ٚ اڗ يتحڤڋ نمڤها االقتصإڬ الګ قڤع عسك مڜ املنتظ
ٛڗ القڤڥ   .يس ظ تغيرا في تڤا

يكاأوسط ما بعد أش    :م

ٛڗ القڤڥ  ٚق االڣسط بنظام متعٖٕ  يمكڜ تش يڢ النظام االقليمي الحاليڣفقا ملنطق تڤا للش
ڣبا قبل األقطاب مثل ا ٚفتڢ اٙڣ ٚف اصطفاف كل مڜ السعڤٕيغ ،،I945ل٘ڬ ع ٚچيا، املنطقغ تع ٚا يل، ت في  اس

ٚصغ لتڤسيٸ نفڤٗهاڣ  مڤاجهغ قڤع طمڤحغ ٚڣف الجيڤسياسيغ املڤاتيغ ف ٚاڗ مثلت لها الظ في أفغانستاڗ  .هي اي
ٚاق ٚيڊ الحلفاا ڣتشكيل النتا   السياسيغ اٗ استخٖمت، ڣالع ڣالقڤع الصلبغ في ٕعمها ، القڤع الناعمغ لتح

  .1+5الګ اتفاق  شاڗ املل  النڤڣڬ مٸ القڤڥ الٖڣليغ  الڤصڤڋ  خاصغ  عٖ، لاجماعاػ املساحغ

ٚق االڣسط محكڤم  عامليڗ ٚاڗ لالوطالٵ بڢ في الش تڤقعاػ الٖڣڋ ، الٖٙڣ ال٘ڬ تسعګ اي
ٚڥ  ٚوها النظام الٖڣلي، االقليميغ االخ ٙفٸ  بخصڤ٥ القيڤٕ البنيڤيغڣ  .اما الثاني فيتعلق بالقيڤٕ التي يف فاڗ 

ٚچغ ٚاڗ هام٤ مڜ الح ٙ الٖڣلي منِ اي ا اچٌر فاعليغ في ، الحصا ٚاڗ ٕٙڣ ٚحظ الڤالياػ املتحٖع باڗ تلعظ اي اٗ ت
ٚق االڣسطڣ  املحافظغ علګ االمڜ ٙ في الش ٚا ٚاڗ الګ الساحغ االقليميغ ال يمثل فقط تغيير ، االستق في حيڗ عڤٕع اي

ٚاهڜ ٚعيغ نظمها السياسيغ مڜ خالڋ انتقإها لاحكږ ، لخليجيغ بل اچٌر مڜ ٗلڊللٖڣڋ ا الڤوٸ ال فيي ههٖٕ ش
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ٚاڗ ، امللكي ٚتبطغ بطه ٙسميغ م ٚاف غير  ٚيق استخٖام اط ٚع االقليميغ عڜ ط ٚاڗ السيط چما تستهٖف اي
ٚڣعيغ الٖاخليغ ملنافسيها االقليمييڗ ٚاڗ النظام اال. ڣ ايٖيڤلڤجيا ڣصڤال الګ تقڤي  املش ٚف  اي قليمي ال٘ڬ ب

ٕٙع تمثل ٚب البا ٚوتڢ الڤالياػ املتحٖع من٘ اهايغ الح ٙجيغ لكثير مڜ  ف ٚع للسياسغ الخا ب٘لڊ تحٖياػ مباش
ع ٚ .الٖڣڋ املجاٙڣ ٙ  اآلخٚ الجانظ علګڣ  (.٥146.، 2015)چيسنج ٚاف مڜ العٖيٖ يساڣ  املنطقغ في الفاعلغ األط

ٚاڗ بيڗ العالقاػ ٕفا في أڬ يعٕڬ أڗ إمكانيغ حياڋ القلق  تقل أڗ  عٖ االتفاق النڤڣڬ إلګ املتحٖع ڣالڤالياػ إي

ٙاػ  .ڣاشنطڜ لٖڥ مكانتهږ ٚ املهږ في الساحغ الٖڣليغ هڤ القٖ فالقڤڥ االقليميغ تعمڜ بالقڤڋ الڤاقعي اڗ االم
ٚ ڣ  يغ جاا السلڤڅ الهجڤمي للسعڤٕيغ لاحٖ مڜ . ڣ (٥165.، 2001ليست النڤايا )چيسنج انطالقا مڜ ه٘ه الٚ

ٚانيتنامي  ّٙ مٸ طمڤحاهها االقليميغڣ  الٖٙڣ االي ، تتناق  ه٘ه الثقغ بالنفس لٖڥ القإع السعڤٕييڗ  شكل صا
ٚيغ ٙاهها العسك ٚفا اقليميا فعاال مڜ خالڋ املل   في حيڗ .فيي مقيٖع  شكل چبير نظير قٖ ٚچيا اڗ تكڤڗ ط تتطلٸ ت

ڬ ها، السٙڤ ٜيٜ نفٗڤ ٜب اسالمي معتٖڋ  لتع ٜب العٖالغفًرچيا التي يحكمها ح ٜ ، التنميغڣ  ح ٜي ٛمغ علګ تع عا
ٚاڗ ا ايجابيا، عالقاهها مٸ إي ٙجيغ لًرچيا التي تقڤم في الغالظ علګ  .ڣتلعظ ٕٙڣ ڣتقڤم اسًراتيجيغ السياسغ الخا

ڗ املسا ل االسًراتيجيغ مثل أمڜ الطاقغ ٚاڗ  ش ٚاني، التعاڣڗ مٸ إي ٛماػ اإلقليميغ، البرنام  النڤڣڬ اإلي ، حل األ
ٚإڣاألهږ  ٚاڗ .مڜ ٗلڊ قضيغ االچ ٚغظ في عالقاػ التعاڣڗ مٸ إي ٚچيا ت ل٘لڊ لٖ ها القليل مڜ االهتمام في ڣ  ت

ٛڗ االسًراتيۑي للقڤع ڗ ، علګ س يل املثاڋ .ه٘ا النڤٵ مڜ التڤا ٚب  ش ٚاڗ ڣالغ ٚچيا ٕٙڣ الڤسيط بيڗ إي إػ ت
ٚاني مڜ أجل إقناٵ چال الجانبيڗ لاجلڤ  انيڤم اإلي  .ٝ علګ طاڣلغ املفاڣواػقضيغ مبإلغ اليٙڤ

ٚاڗ في الڤقت الحاوٚ ڣتتعلق ، ڣأخيرا ٛنغ إي ٚا يل ليست علګ استعٖإ للٖخڤڋ في مڤا فحڗ إس
ٚ يسيغ بقضايا األمڜ السياس ي في بالٕ الشام ٚاعاػ مٸ الفلسطينييڗ ، مخاڣفها االسًراتيجيغ ال بما في ٗلڊ الص

يا ٜب هللا ڣسٙڤ ٚ هڤ األنشطغ  .ڣح ٚ ي٦ ي اآلخ ٚانيغقلقها ال ٚا يلي حاليا عالقاػ  .النڤڣيغ اإلي يڤاجڢ النظام اإلس
ٚبيغ ڣالهيئاػ شبڢ الحكڤميغ ٚاڗ يمكڜ .عٖا يغ مٸ عٖٕ مڜ الٖڣڋ الع ٚب جٖيٖع مٸ إي ڬ  ففتِ جبهغ ح اڗ يٕع

ٚا يل ڣاملنطقغ علګ نطاق أڣسٸ ٙ يغ علګ إس ٚاڗ  .إلګ عڤاقظ كا ٚب وٖ إي ٚفڤڗ جيٖا أڗ شڜ ح ٚا يليڤڗ يع اإلس
ٚاڗسڤف يغض ٙ القڤاػ املڤاليغ الي ٕٚ وٖها ظ العالږ اإلسالمي ڣإجبا ٜب هللا ڣحماٝ لل  Gregory ) .مثل ح

2015) 

ٚويغ ڣڣلً : في النظام متعٖٕ االقطاب عنٖما  ٛڗ يعچٖ ف اڗ اوطالٵ السعڤٕيغ بلعظ ٕٙڣ املڤا
ٙ مشًرچغ ٙ الګ االستفإع  ليس مڜ املعچٖ ااهما ستتحالفاڗ الڗ الٖڣڋ تميل، ههٖٕ ٕڣلتيڗ اڣ اچٌر اخطا ٚا باستم

ٚافيا ، هڤ ما يطابق ايضا قڤڋ ميرشايمٚڣ  (239 .٥، 2010)ليتل، مڜ جهڤٕ الٖڣلغ االڣلګ علګ خط الناٙ الجغ
ٚٙ املسعڣليغ ٚٙ اليها في نظام متعٖٕ االقطاب ) ميرشيمٚڣ  تساعٖ في تحٖيٖ الٖڣڋ التي تم ٥. ، 2015التي يم

343) 

ن الصغ  ريا رقع الشط  :س

ٚاڗڣ  السعڤٕيغ كل مڜ ٜٕڣ  اي في االقليږ ڣفقا  ما بيڗ الحفا  علګ الڤوٸ اڣ التغيير يقڤم بٖٙڣ م
يا .ملصالحها ٚاڗ النظام في سٙڤ ٚاقڣ  اٗا تٖعږ اي ٜب هللا في لبناڗڣ  الع  تعمل مڜ خالڋ ڣچال ها ما تحت الٖڣلغ ح

تسعګ ، تٖعږ حكڤمغ اليمنيغڣ  ٚيڜاما السعڤٕيغ فتحافٴ علګ الڤوٸ في البح، الحڤ ييڗ في اليمڜ علګ التغييرڣ 
ٚاق الګ التغيير مڜ خالڋ ڣچال ها ياڣ  في الع ٙ في لبناڗ 14ڣ تٖعږ قڤڥ ڣ  سٙڤ  (Gregory 2015 ) .اٗا
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ٚاني حڤڋ  ڬ / اي ٚاٵ اقليمي سعٕڤ ٚاا ه٘ه الحساباػ الجيڤسياسغ تحڤلت املنطقغ الګ ساحغ ص ج
ٚيغ بامتياٛ. .مناطق نفڤٗ ٙياػ يسعګ الالعباڗ نحڤ املكاسظ النس يغ فيي لعبغ صف ٚيغ املبا  مڜ منظٙڤ نظ

ٚاڗ للمحافظغ علګ مكاسبها مٸ بٖايغ احٖاز  ٚچت اي ٚعاڗ ما تح يغ س ٛمغ السٙڤ في الڤقت  2011األ
ٚافيا ، السعڤٕيغ نهجها الهجڤميڣ  ڣاصلتنفسڢ  يغاٗ مثلت الجغ ٙا السٙڤ محٙڤ  بيڗ للتنافس االقليمي اختبا
ٚافياڣ  ،قڤڥ التغييرڣ  املمانعغ يا معقٖع ٕيمغ طت جماعاػ ا نيغ، كڤڗ سٙڤ ٚب االهليغ ما لبثت اڗ ٙڣ  فاڗ الح

ٙاػ  لږ تكڜ اڬ م ها مستعٖع استنإا، ٕينيغ اظافيغڣ  ٚا ٙيخيغ الڗ تًرڅ مصيرها يتحٖٕ بق ٚبغ التا الګ التج
ٚڣڗ ٛق االمني الحإ سعګ .يتخ٘ها االخ ٕٚ مڜ خالڋ  ففي ول فڤق ش املا ٙاتڢ  شكل منف ٚف لتنفي٘ خيا كل ط

ٚف القڤڥ االقليميغ ٕ .الٖڣليغڣ  اجنٖع تږ وبطها مڜ ط ّٖ ٛق  الٖڣليغ املسّ باػ چما تتح يا في األمڜ مل  في سٙڤ

ٚاٵ ٚا  القڤڥ الٖڣليغ في الص ٙا، انخ ٙع اصبحت تمثل مصٖ يا ٕڣلغ م ها ٙهاب الٖڣلي كڤڗ سٙڤ  ،الالجئيڗ، لإل
ٚع لاحٖٕڣغيرها مڜ ڣ  ڬ الګ تنافس اقليمي / ٕڣلي بفعل تٖاخل ، التهٖيٖاػ العاب ٚاٵ املحلي السٙڤ فتحڤڋ الص

ٚ   االقليمي بالٖڣليڣ  املحلي باإلقليمي ٚ اساسا  ه٘ا الڤوٸ التناف٦ ي (ڣ131- 129، ٥ ٥، 2014) چيسنج يڤف
ل مڜ  بيڗ الٖڣڋ التي تسعګ فقطي النمڤٗ  اللڤلبي ي ال٘ڬ يص  چيفيغ التفاعل  Jervisمنطقيا ملا اطلق عليڢ 

ٚ العالقاػ السياسيغ بي ها   (..(Jervis1978ڣقٖ يٖخلها في ٕڣامغ مڜ العن  .يمكڜ أڗ يشعل املنافسغ ڣتڤت

يغ مسالغ بقاا  ٚاٵ بيڗ الطڤا   السٙڤ ياڣ  فالص ٚٙ مڜ يفٛڤ بالهيمنغ علګ سٙڤ اما ٕاعميها .سيق
ٚيتعلق بمسالغ قيإع اقليميغ ٛڗ القڤڥ  ،االقليمييڗ االم في حيڗ القڤڥ الٖڣليغ هي مسالغ ، تنافس عقٖڬڣ  ،تڤا

ٚچبا.  .مصالق جيڤسياسيغ يغ ڣباػ الحل معقٖا ڣم له٘ا تٖاخلت كل امللفاػ املحليغ ڣاإلقليميغ ڣالٖڣليغ في سٙڤ
ٚق االڣسط ٛڗ القڤڥ الش ٚڥ لتڤا ٚن  الصغ ٙقعغ الشط يغ  ٚافيا السٙڤ  ، ه٘ا الڤاقٸ حڤڋ الجغ

ريا في أ ن الق همي س ا  :ت

ٜع ڣصل ملٖ الهالڋ الشيعي مڜ افغانستاڗ يا ااها هم ٚاڗ، جيڤسياسيا تكمڜ اهميغ سٙڤ ، اي
ٚاق يا حتش جنڤب لبناڗ، الع ٚاڗ في املنطقغ، سٙڤ ٙ لنفٗڤ اي ٚا ٙ الڤوٸ القا ږ هڤ استم ٚا ما يشكل  هڤڣ  ل٘ا استم

ل چياڗ شيعي في اليمڜ ما يجعل محاصٚ للسعڤٕيغ يمنع ها مڜ التمٖٕ نحڤ املتڤسط اظافغ الګ تشك قٝڤ
ڣبا .ٕڣڋ الخلي  في حالغ طڤق شيعيڣ  اململكغ  في حيڗ قطٚ سيقطٸ لها اڬ امل في مٖ انابيظ الغاٛ نحڤ اٙڣ

ٚ مڜ املتڤسط.ڣ   انشاا قاعٖع طاقڤيغ للتصٖي

ٜلها عڜ عاملها السني يقڤ٩ اڬ نفڤٗ لها في الخلي  )ينيي احالم ڣ  ڣالش يا نفسڢ لًرچيا اٗ يع
ٚ الم ها القڤمي، نيغ الجٖيٖع (العثما يغ ههٖيٖ مباش ٙ الٖڣلغ السٙڤ ٚافي يمثل لها ااهيا ٙها الجغ خاصغ ، ڣبحكږ جڤا

ٚإ چياڗ مستقل ٗاتيا ٚكاػ العبر قڤميغ بحنشاا االچ ٚع لاحٖٕڣ ،في ول ههٖيٖ الح  اظافغ الګ التهٖيٖاػ العاب
قغ استمالتها بقڤع في ، ٕاع٤ ڣبي مفاڣواهها مٸالالجئيڗ غير اڗ ه٘ه الٙڤ ٚع.االتحإ االٙڣ  چ٘لڊ ال تقبل انق

ٙ يس عٖڣڣ  ٙها  ٚيا٩ اڗ يكڤڗ بجڤا ٙػ الګ اتخاٗ مڤق  معا٩ٙ لسياستڢڣ  ،ال ٙاويها ڣ  ،هي التي بإ فتحت ا
ٚ السالح ٚي ٙوغ  شتش انڤاعها ) تم ٚ ،.امٖإ باملقاتليڗ، للمعا  (.144- ٥143 ٥ ، 2014..( ) چيسنج

ٛڗ القڤڥ الجٖيٖ خلق معضلغ أمنيغ جهڤٕ القڤڥ االقليميغ لاح ٚاڗ في سياق تڤا ٖ مڜ ٕٙڣ إي
ٚڥ  ٚاف املعإلغ االقليميغ الګ احٖاز تقٖم علګ جبهغ امليٖاڗ، أخ ٙع كل مڜ اط جعل مي اڗ ، خاصغ في عٖم قٖ

ٚاف املثلث ٙمانغ اڬ هيمنغ  هناڣ  ،القڤڥ يًرنِ بيڗ اط ٚق االڣسط ااها اصبحت  يا في الش تكمڜ اهميغ سٙڤ



ن الق ومعضل التحالفا في الش األوسط" ا ي                      "ت ش  أ. عياش ب
 

ي لألمن والتنمي                108  2017 جانفي( 10) عاشالعدد ال     املجل الجزائ

 

ٚاق اقليميغ ٙ الع ٚاڗڣ  في ول ااهيا ٛنغ اي ٙاغبغ علګ مڤا ٙع اڣ  ل٘ا اڬ تحال  في املنطقغ لڜ ، عٖم ڣجڤٕ ٕڣلغ قإ
ڬ ٚ عبر املحٙڤ السٙڤ ٚق االڣسط،  هيمڜ اقليميا اال اٗا م يا يفٛڤ بالش   .فمڜ يفٛڤ  سٙڤ

ٚب املنطقغ.  ٚاباػ التي تض ٜ الجيڤسياس ي في االوط ٚاڗ هي الفا  فيي الالعظ مما ال شّڊ فيڢ أڗ إي
ٚق االڣسط ٚانيغ .األچٌر ت يرا في الش ٚڥ للڤقڤف في ڣجڢ املكاسظ اإلي فقٖ بااػ ، أما جهڤٕ القڤڥ اإلقليميغ األخ

يغ، جميعها بالفشل حتش اآلڗ ٙوغ السٙڤ ڬ ، سڤاا أكاڗ الٖعږ الًركي ڣالسعڤٕڬ للمعا أڣ التمڤيل السعٕڤ
ٙ في لبناڗ ڣتقٖيږ املساعٖاػ 14ال تالف قڤڥ  ٚيغ لاحكڤمغ اللبنانيغ آٗا أڣ الحملغ الجڤيغ السعڤٕيغ ، العسك

 (Gregory 2015 ) .الحاليغ وٖ الحڤ ييڗ

اتيجيا الق الدولي  :في الش االوسط  است

ٙبغ ، باالستقطاب الثنائي الغير متكافع اتسږ ٕعږ القڤڥ الٖڣليغ لحلفا هږ االقليمييڗ عكس مقا
ٕع ٚڥ منڢاعتمٖ بڤتيڗ ، اڣباما املًٕر يا حتش في حالغ نفٙڤ الٖڣڋ االخ الٖخڤڋ في تحالفاػ ڣ  ،التٖخل في سٙڤ

يغڣ  contre alliance مضإع ٚڣسيا  تمثل استعإع االتجاه التڤسعي، مثل ه٘ه الٚ ٚغږ مڜ  triuphalismل علګ ال
ها ا ٚاجٸ ٕٙڣ ع مما لغ لتلڊ الناتجغ مڜ ت ٚڣسيغ بصٙڤ ٚيبغ ههٖٕ املصالق ال ٙ ق القليمي  عٖ عڤاقظ ظهٙڤ اخطا

ٕٙع ٚب البا  .اهايغ الح

يا ٙوغ في سٙڤ ٛيڜ القڤڥ لصالحهاڣ   عٖ تقٖم املعا ٚ املسعڣليغ  ،بٖايغ تغير مڤا ٚي ٙ تم اصبِ خيا
ٚاڗ ليس ج٘ابا عمال بمبٖأ ستاليڗ ي تستطيٸ  سط نفڤٗڅ الګ النقطغ التي يمتٖ اليها جيشڊ ال غير ٗلڊ ي ڣ  ،إلي

ٚڣس ي بحسږ االمٙڤ مڜ خالڋ ٕٚ ال ٚ حتش جاا ال ٙائٸڣ  تٖخل مباش استجابغ لطلظ ٕڣلغ مستقلغ  :اڗ كاڗ تحت ٗ
ٚبطهما اتفاقياػ ٕفاٵ اسًراتيجيغ ٙسمي ( ت ٙهابڣ  ،) حلي   ٚب علګ اال  .چ٘ا الح

يا اسًراتيجيغ الګ حٖ چبير ٙڣسيا في سٙڤ يغ بڤتيڗ بالڤاقعيغ، أهٖاف  تتما٧ ش مٸ ڣسا ل ڣ  تتسږ ٙ
ع ٚ عٖٕ محٖڣ  .ٙڣسيا املحٖٕڣ ٚيٖ الحفا  علګ نظام األسٖ مڜ خالڋ نش ٚڣسيغ فهڤ ي ٕ مڜ القڤاػ الجڤيغ ال

ٚڣس ي ڣجٜاا مڜ أڬ تسڤيغ سياسيغ في املستقبل .چكياڗ سياس ي ٗڬ معنش ٜاڋ ڣسيلغ للنفڤٗ ال اڗ ڣ  .ألنڢ ال ي
ٙڣسيا يا كانت  ٜڣ سٙڤ ٚع الكاملغ علګ البلٖ، ال تنڤڬ غ تعمل علګ  .فيي تامل الګ استعإع العلڤييڗ إلګ السيط

 ٜ ٚاقيغ مڜ التڤغل يمغ الٖڣلغ اإلسالميغه يغ ڣالع ٙ في مناطقها االسالميغ ڣ  ملنٸ الجماعاػ الاجهإيغ السٙڤ االنتشا
النفٗڤ  الحٖ مڜڣ  ،تٖعيږ مڤقعها مقابل الڤالياػ املتحٖع في الحٖ االٕنى. اما اسًراتيجيا فيي تعمل علګ

ٚاني  .(Walt2015 ).اإلي

اػ ٚيكا يكمڜ في اصطٖام تصٙڤ ٛق ام ٙاػ االمنيغ م ٚڣ ٚاطيغڣ  الض ٜ الٖيمق ٜي ٚهها املتعلقغ بتع  .نظ
ٚفا التي يتعيڗ علګ الڤالياػ ڣ  فيي تٖيڜ االسٖ إال اڗ اچبر فصا ل خصڤمڢ هي القاعٖع الجماعاػ االچٌر تط

ٚيكا متناقضغ (٥126.، 2015املتحٖع اڗ تتصٖڥ لها. ) چيسنجٚ ٙاػ ام ٛمغ  ،اسًراتيجيا خيا فمن٘ بٖايغ اال
ٚحلي ڣتقڤڋ  .ڣاشنطڜ لتحقيق سلسلغ مڜ األهٖاف الصعبغ ڣغير املتڤافقغحاڣلت  لك ها ال ، ياألسٖ يجظ أڗ ي

ٚيٖ الجماعاػ الجهإيغ ٚيٖ القضاا علګ تنظيږ الٖڣلغ  .لتحل محلڢ الڤحيٖع التي تقاتل فعال االسٖ ت ااها ت
ٚع اڗ ال تنج، ٕاع٤ ٚيٖ أيضا التنظيماػ االسالميغ مثل جبهغ النص ٗلڊ تقڤم باالعتمإ علګ  ألجل .قڣلك ها ت

ٚإ للمساعٖع في التعامل مٸ الٖڣلغ اإلسالميغ ٚچيا للمساعٖع أيضا، املقاتليڗ األچ ٚيٖ ت ٚچيا تعا٩ٙ ، ڣلك ها ت ڣت
ٕٚيغ ٛڗ قڤڥ  .أڬ خطڤاػ قٖ تعج نيراڗ القڤميغ الك يغ ، فاملسالغ اچٌر مڜ تڤا ل٘ا الڤالياػ املتحٖع ال تحمل ٙ
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ٚق االڣسطڣ  الجيڤسياسيغ ڣاضحغ تلبي مصالحها ٚاها حلفا ها التقليٖييڗ في الش  تتڤافق مٸ ام ها التي ي
ڣبي بف٩ٚ عقڤباػ اقتصإيغ علګ(walt2015) .اهتماماههاڣ  النظام مٸ لعظ ٕٙڣ  في حيڗ اچتفى االتحإ االٙڣ

ٙبغ ٕاع٤  .مسانٖ في التحال  الٖڣلي ملحا

ٚنا مڜ خالڋ عٖسغ القڤڥ العظمش نجٖ    ٙاههافحٗا نظ اڣلڤياهها تغيرػ عڜ حلفا ها ڣ  خيا
يغ مٸ الحفا  ، تنظيږ ٕاع٤ انتشاٙڣ   عٖ تڤسٸ، التقليٖييڗ ٛمغ السٙڤ ٙع اال ل٘ا تعمل القڤڥ الٖڣليغ علګ إا

ٚسميغ، علګ مصالحها الجيڤسياسيغ ٚاطها في اڬ مڜ التحالفاػ االقليميغ ال ٚ س ظ عٖم انخ  ه٘ا الڤوٸ يفس
ٚع ااها ستتبنش اسًڣ  ٜٛ فك   .راتيجياػ ٗاػ عالقاػ  نا يغ تحافٴ مڜ خاللها علګ مصالحهايع

 :معضل التحال االقليمي

ٚاني قٖ شكل    ٛڗ القڤڥ تقتض ي ومنا اڗ ٕڣال ، علګ اعتباٙ اڗ التحال  االي ٚويغ تڤا فاڗ ف
 ٙ ٚاقظ ه٘ا التطڤ ٚڥ ت  في ه٘هڣ ،سڤف تتحٖ ڣتشكل تحالفا مضإا، تخش ش اڗ تكڤڗ ضحيغ ه٘ا التحال ڣ  ،اخ

ٚعڣ  الحالغ سيس تحال  في ڣجڢ الطامِ للسيط ٛڗ ، بٖال مڜ ت سيكڤڗ هناڅ تحالفاڗ متنافساڗ يقيماڗ تڤا
 (٥.13، 2010) ليتل.القڤڥ 

ٚاڗ ) حسظ ما بينڢ الجٖڣڋ  ٛڗ ال٘اتي مٸ اي ٙع السعڤٕيغ علګ تحقيق التڤا  ،(1نتيجغ لعٖم قٖ
ٙاهها ستاج إلقامغ تحال  ٛڗ  فاڗ احسڜ خيا ٚق االڣسط هڤ متعٖٕ ڣ  ،لف٩ٚ التڤا ٙ النظام االقليمي للش باعتبا

ٚڥ  ٚحلتيڗ، سنايٖٙالقڤڥ ي ٚ بم األڣلګ خالڋ عمليغ  ، اڗ في هك٘ا نظام معضلغ األمڜ في لعبغ التحالفاػ تم
ٚإ )، تشكيل التحال  االڣڋ   N-personحيث معضلغ التحال  األڣليغ تتبٸ منطق معضلغ سجيڗ متعٖٕع االف

prisoner's dilemma). ٙاڗ اما معضلغ التحال   .البحث عڜ حلفاا أڣ االمتناٵ عڜ التحال  :كل ٕڣلغ لٖ ها خيا
ٜام أنفسها بحمايغ فالٖڣڋ املنظمغ لاحل  هل هي مستعٖع، الثانڤيغ تنشا بقيام الحل  ٜم إلګ إل ٚيڊ بح ما ڣ  الش

ٚاٵ مٸ الخصږ ٚيڊ في تفاعالػ الص ٙ ٕعمها للش  (. Snyder 1984, p.461).مقٖا

ٚاڗ اڣ ما أطلق عليڢ أستاٗ ڣفق ه٘ ا املنطق يمكڜ تفسير غياب تحال  صلظ مڤسٸ وٖ اي
ٛڗ ، العلڤم السياسيغ ٙها إلګ .underbalancing ٙانٖاڋ شڤيلٚ: ياختالڋ في التڤا ٙع الٖڣڋ أڣ افتقا أڬ عٖم قٖ

ٙإع علګ تشكيل نڤٵ مڜ التحال  املضإ ٚيغ، blocking alliances  اإل ها نظ ٛڗ القڤڥ  التي تتنب بظهٙڤ نتيجغ  .تڤا
ٙغبغ القڤڥ الفاعلغ لتحقيق نڤٵ مڜ نظام األمڜ الجماعي ٙع اڣ   فاألنظمغ في املنطقغ لٖ ها مصالق لعٖم قٖ

اڗ ، حساب تكلفغ التحال  چما يقٚ ب٘لڊ سنايٖٙ مڜ خالڋ .(Gregory2015) ڣأڣلڤياػ أمنيغ مختلفغ
ٚ ڣأعباا التحال  مٸ االنضمام لاحل  هڤ املحصلغ األسڤأ مڜ جميٸ نڤاےي االم تناٵ ألڗ كل ٕڣلغ تتكبٖ مخاط

 .(Snyder 1984, p.462) تحسڜ طفي  في ام ها

يغ الګ تڤظي  االيٖڣلڤجيا ٛيغ تعمٖ السعٕڤ ٙجيغ في تشكيل ڣ  چحسًراتيجيغ مڤا املساعٖاػ الخا
ٚبي /سني ٚق االڣسط الګ جانظ كڤنڢ اقليما متعٖٕا القڤڥ فهڤ م.تحال  ع تعٖٕ ڣ باعتباٙ اقليږ الش

ٚڥ ستيفڜ ڣڣلت أڗ القڤڥ اإلقليميغ عإع ما تتجاهل تفضيالههږ األيٖيڤلڤجيغ  ،.االيٖڣلڤجيا في ه٘ا السياق ي
ٜم تكالي  چبيرع ٚق االڣسطڣ  .عنٖما يكڤڗ الڤفاا لاحل  يستل ٙيخي لتحالفاػ الش جل التا ، هڤ ما يكشفڢ ال

ل مڜ  في س يل القضايا األچٌر إلحاحا فقٖ تږ التخلي  سهڤلغ عڜ التڤافق االيٖيڤلڤجي األقل أهميغ
(walt1987,p.111)  
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ٚع ٜٛ فك الٖڣڋ  ٙغږ املحاڣالػ، هڤ عٖم قيام حل  صلظ مضإ سني مقابل الشيعي walt ڣ ما يع
ٚبيغ يغ مڤحٖع حڤڋ مستقبل السياسغ االقليميغ .املصطفغ السنيغ / الع ٙڅ ٙ تمثل  ايٖيڤلڤجيا، فيي ال تتشا

ٚچياڣ  السعڤٕيغ ٙجيغڣ  نمڤٗجيڗ مختلفيڗ مڜ النظام السياس ي ت هناڅ ، هڤ ما ينعكس علګ سياساههما الخا
ٚيإع االقليميغ اظافغ الګ ما نڤٵ  السياسغ اإلقليميغ تنافس ٕاخل التحال  السعڤٕڬ الًركي علګ مڜ يقڤم بال

ٜب فحكڤمغ.املستقبليغ ٚع االسالم السياس ي املعتٖڋ ح ٙ يمثل قاط ٚق  في العٖالغ ڣالتنميغ چتيا  تمثل، األڣسط الش
ٚٛ حلفا ها جماعاػ ٙهابيغ ، تتقاسږ ه٘ا التڤجڢ مٸ قطٚڣ  ،اإلخڤاڗ املسلميڗ اب في حيڗ يمثل االخڤاڗ جماعغ ا

ٚ لاحٖڣ  مڜ املنظٙڤ السعڤٕڬ ٚا چالهما بالضغط مڜ خالڋ االتحإ الخليۑي علګ قط ٙاتي. استم  ٕعمها مڜ االما

حظ  املسلميڗ لإلخڤاڗ ٚا ها منّسق  بالتخطيط ل  .الٖڣحغ مڜ لسف

ٚڬ  ل٘ا يشّكل ٕٙڣغاڗ لنظام املص ٚكي تنسيق عٌرع ألڬ جٚ انتقإ ا ٚڬ -سعڤٕڬ -ت ٛمغ  حڤڋ  مص اال
يغ  شكل خا٥ ٛنغ   شكل اإلقليميغ ڣالفعالياػ السٙڤ ٚ في معإلغ املڤا ٙا  مص عام خاصغ محاڣلغ السعڤٕيغ إ

ٚچيا اڣ حل  سني ٚبي +ت ٛالتخاصغ ف، سڤاا مڜ خالڋ حل  ع ٙاػ ي الڤقت ال٘ڬ ال ٚ االما ٚ لًرچيا ڣ  تنظ مص
 (Gregory.2015.p.49-51) بح٘ٙ

 ملڤاجهغ الحڤ ييڗ في اليمڜ ايٖيڤلڤجي نجاح السعڤٕيغ في اقامغ تحال  ٗڣ تڤجڢ، مڜ ناحيغ  انيغ
ٚاڗ ٙڣح التحال  املضإ وٖ اي ٚااع  انيغ له٘ا التحال  ڣحسظ ڣالت ٕا ما، ال يحڤڬ  ٖاػ اڗ املساع، هناڅ ق

ٙٛ في تشكيل التحالفاػ ٙجيغ لها ٕٙڣ با الغير خليجيغ  سلڤڅ الٖڣڋ  هڤ ما يفسٚڣ  (walt1987,p.41) الخا
ٚب: املنطڤيغ تحت التحال  ٕٙڗ، املغ ٚ ڣالسڤٕاڗ، اال   .مص

ن التهديد ا دو  ت  :التحال املفق

يٸ القڤع ٚع تٛڤ ٚق اڣسطيغ ههٖفيعچٖ ستيفڜ ڣڣلت اڗ ، علګ النقي  مڜ فك الګ  الٖڣڋ الش
ٙاڅ التهٖيٖ مڜ جيرااهږ التحالفاػ نتيجغ النڤايا العٖڣانيغ اڬ استجابغ للتحڤالػ في مي اڗ القڤڥ  ليسڣ  إ

خغ سنايٖٙ فاڗ معضلغ التحال  االڣليغ تكمڜ في الٖڣافٸ، walt1987,p.264)العالمي )  بالتطبيق علګ ن
ٚچغ لسلڤڅ الجهاػ الفاعلغ ٚاڗ تمثل ههٖيٖا ام ال :املح  ؟  هل اي

ٜاڋ  ٚاڗ في مڤق  لعبغ صيٖ الغ ٚاف الساعيغ للتحال  وٖ اي التي . Stag Huntل٘ا سيكڤڗ االط
جيڗ امكانيغ   :التي يمكڜ تمثيلها كالتاليڣ  التعاڣڗ بيڗ الالعبيڗ تتمي  عڜ معضلغ ال
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ٛڗ صلظ .تحال  لتغيير الڤوٸ القا ږ :3-3 الهٖف البحث عڜ املكاسظ النس يغ ) لعبغ  ، تڤا
ٚيغ ( ٚاچږ االساحغ :االسًراتيجياػ املتبعغ، صف ٙسميغ اڣ اال نيڗ، ت  معا. تحالفاػ 

ٛڗ ناعږ، تحال  غير هجڤمي :2-2 ٚيغ (، تڤا  ،البحث عڜ املكاسظ املطلقغ ) محصلغ غير صف
ٚاچږ االساحغ محٖٕڣ :االسًراتيجيغ املتبعغ ٛيإع التفاهږ االمني بيڗ ، ت ٙسميغ تكڤڗ ومنيغ مٸ  تحالفاػ غير 

 .الٖڣڋ املعنيغ بالتحال 

ٚع الٖڣلغ  :2-4 ٙ الٖڣلغA  لــ Bمساي ٛڗ مصالق  B  . تختا ٚع لتحقيق مكاسظ ) تڤا اسًراتيجيغ املساي
). 

ٚع الٖڣلغ 2 -4 ٙ الٖڣلغ .B لــ A  مساي ٛڗ مصالق ( A تختا ٚع لتحقيق مكاسظ ) تڤا  .اسًراتيجيغ املساي

ٚاعاع االهتماماػ االمنيغ لٖڣڋ االقليږڣ  مڜ ه٘ا املنطلق ٙاكاهها ڣ  لتحٖيٖ شكل التحال  يجظ م إ
ٛڗ لشكل التهٖيٖ التي تتضم  ٚويغ تڤا ٙجغ التهٖيٖ التي  ما اڣ حل  ههٖيٖا حيث تشكل ٕڣلغ، التهٖيٖ ها ف ٕ (

ٚاڗ ( ٚا للعڤامل التاليغ تمثلڢ اي ٚافي، قڤهها الشاملغ :نظ ٚب الجغ  .النڤايا العٖڣانيغڣ  القڤع الهجڤميغ، الق
(walt1987,p.265) ،ٚاڗ تمثل ههٖيٖا ڣجڤٕيا للسعڤٕيغ ٚا يلڣ  مڜ ه٘ا املنظٙڤ عمليا نجٖ اڗ اي  سڤاا عبر، اس

ٚسمي ٚق االڣسطاڣ عبر ، الخطاب ال ٚاڗ ايٖيڤلڤجيا في الش ٚتبطغ بطه ٙسميغ م ٚاف غير  اڗ ڣ حتش  ،استخٖام اط
ٚا يل ٙڅ اس ٙاػ ايٖيڤلڤجيغڣ  تتشا حساباػ ڣ  ٕڣڋ الخلي  نفس االهتماماػ اال اڗ قيام ه٘ا الحل  العتبا

ٚعيغ النظږ الخليجيغ ٕاخليغ ٚچي في  .سيقڤ٩ ش ٚاڗ منافسا اقليمياحيڗ ت ٚچيا ، ا تعتبر اي ٙاػ ٕاخليغ ت العتبا
ٙ  التنافس في الخلي  حتش يا اال ااها خا ٚاني في سٙڤ اڗ كانت تٖعږ السلڤڅ ڣ  تعمل علګ تقڤي  النفڤٗ االي

ٚيڜ ٚ الګ محاڣلغ .اليمڜڣ  السعڤٕڬ في البح ٚ ي٦ ي  في حيڗ تنظ يا التهٖيٖ ال ٕٚڬ مستقل شماڋ سٙڤ انشاا چياڗ چ
 القڤمي. ألم ها 

يغ حڤڋ تعاظږ ٕٙڣ تنظيږ ٕاع٤ ٙڅ الٚ ٚ االڣڋ ڣ  القڤڥ الٖڣليغ تتشا ٚحظ .تحٖيٖه الخط چما ت
ٚاڗ في مڤاجهغ التنظيږ ٙاػ بٖٙڣ اچبر إلي ٚٛ لإلما  في الڤقت نفسڢ يمثل تنظيږ جماعغ االخڤاڗ التحٖڬ االمني االب

ٚ ڣ   .(Gregory2015)مص

ٚاڗ )العا ٖ يتجلګ لنا س ظ عٖم قيام ، علګ وڤا ما سبق ٛڗ صلظ وٖ اي  نڤعيغ التهٖيٖ ،(3-3تڤا
ٙجتڢ تختل  مڜ ٕڣلغ الګ ٕڣلغڣ  ٜماڗڣ  ٕ ٚفيس اڗ املعضلغ االمنيغ تختل  باختالف ال ٙأڬ ج  .املكاڗڣ  هڤ 

اتيجيا الق االقليمي  :است

ٙع القڤڥ االقليميغ علګ تحقيق حل  مڤسٸ ٚاكاػ ، في ول عٖم قٖ تعمل بٖال مڜ ٗلڊ الګ ش
التي تبقى االسًراتيجيغ املفضلغ خالڋ ، مٸ غيرها مڜ الٖڣڋ ڣ  اسًراتيجيغ متعٖٕع االتجاهاػ  عضها مٸ  ع 

ٚڣنغ الٖبلڤماسيغ، ه٘ه الفًرع علګ االقل ٙ مڜ امل ٚ اقص ش قٖ إنى ڣ  االقتصإيغڣ  السياسيغڣ  الڗ ه٘ا النه يڤف
ٚاف املعنيغ.  ٕ القڤڥ يكڤڗ العٖٕ االجمالي للتحالفاػ ففي نظام متعٖحٖ مڜ االلً اماػ مڜ مڜ جانظ االط

ٙجنا  236-٥234 ٥. ، 2010) ليتل .عٖٕ الٖڣڋ في النظام n يمثل ،n /2(n-1)الثنا يغ املحتملغ هڤ  ( فاٗا إ
ٛنغ ٚاڗ نجٖ القڤڥ االقليميغ الفاعلغ التي يمكڜ اڗ تقڤم بٖٙڣ مڤا ٚچيا، مصٚ، السعڤٕيغ : نا يغ وٖ اي ، ت

ٚا يل ٚاهڜ نستثني ، تحالفاػ  نا يغ يمكڜ تشكيلها 6العالقغ فاننا نحصل علګ بتطبيق ، اس عمليا في الڤوٸ ال
ٚا يل يغ/اس ٚچيا/مصٚ، تحال  السعٕڤ ٙاػ .ت ٚچيا، السعڤٕيغ/مصٚ :ليبقى لنا خيا ٚا يل، السعڤٕيغ/ت ٚچيا/اس ، ت



ن الق ومعضل التحالفا في الش األوسط" ا ي                      "ت ش  أ. عياش ب
 

ي لألمن والتنمي                112  2017 جانفي( 10) عاشالعدد ال     املجل الجزائ

 

 ٚ ٚا يل اسًراتيجيا ال يڤجٖ ٕڣافٸ لٖڥ مص ٛ الطمڤح السعڤ ڣ  مصٚ/اس ٚا يل في انجا ٚ ڣ  حتش ،ٕڬاس اڗ كانت مص
ٙ للسعڤٕيغ هڤ  ٚبي في اليمڜ وٖ الحڤ ييڗ فحاها ال تمانٸ بقاا االسٖ ل٘ا يبقى احسڜ خيا ٙڅ في التحال  الع تشا

ٚچيا   .تحال  مٸ ت

ٚق االڣسط ٚاڗ في الش فاڗ قيام  علګ عكس مڜ مڤق  الٖڣلتيڗ حڤڋ تحٖيٖ الٖٙڣ الجٖيٖ إلي
يغه٘ا التحال  نات  عڜ اتفاق ومني بيڗ ا ٛمغ السٙڤ ٚچيا بالتهٖيٖاػ الناجمغ عڜ اال ٚفيڗ شعٙڤ ت مبٖ يا ، لط

ٚانيا ٙحيل نظام االسٖ املٖعڤم اي ٚڣس ي في ڣ  ،يتفقاڗ علګ  ٚڬ ال ٜٛ  عٖ التٖخل العسك هڤ املڤق  ال٘ڬ تع
ڬ ٚاٵ السٙڤ ٚ اليڢ السعڤٕيغڣ  ،الص يا )املحافظغ علګ الڤوٸ القا ږ ( التي تنظ ٚڣس ي في سٙڤ  بس ظ السلڤڅ ال

طمڤحاهها االقليميغ تتبنش قڤڥ التعٖيل وٖ ڣ  عٖڣانا علګ مصالحهاڣ  ٚچيا ) قڤع تعٖيليغ ( علګ انڢ يمثل ههٖيٖتڣ 
ٛڗ الناعږ ٚاااػ التڤا ٚف بحج ال٘ڬ يعني االفعاڋ التي ال . ڣ ( 1-1) العا ٖ ، (paul2004,p.14)، ٙڣسيا ما يع

ٚع مثل  ع مباش يا بصٙڤ ٚڣس ي في سٙڤ ٚڬ ال ٚ تتحٖڥ التفڤق العسك ٙئ ستينغ ٙوغ بصڤا ٜڣيٖ فصا ل املعا ت
ٚاػ ساحغڣ  ،املضإع للطا  ٜڣيٖ الفصا ل ب ٚيغ مثل ت خير ڣ  ٗلڊ باستخٖام إڣاػ عسك  امٖإاػ مڜ املقاتليڗ لت

ياڣ  احبا ڣ  ٚڣسيغ في سٙڤ ٚيغ ال  .تقڤي  السياساػ العسك

ٛڗ الناعږ التي تستعملها السعڤٕيغأ ٚچيا فييڣ  ما إڣاػ التڤا  ير مڜ خالڋ التڣ  الضغط :ت
ٚاػڣ  االمږ املتحٖع املعسساػ الٖڣليغ يا، جني  معتم مڜ  غيرهاڣ  ،منظماػ حقڤق االنساڗ، اصٖقاا سٙڤ

قغ االقتصإيغ ،الًرتيباػ الٖبلڤماسيغ ٚڣسيغ اظافغ الګ ، چما تستغل الٙڤ ٚع ال ٛيإع تكلفغ املغام خاصغ في ول 
ٚڣس ي  س ظ ٚفها االقتصإ ال ٚبيغ استغالڋ حالغ الڤهڜ التي يع ٙ النفطڣ  ،العقڤباػ الغ سعا ٙتباطڢ ب ، ل٘لڊ، ا

ٛڗ الصلظ فحڗ االسًراتيجيغ الحاليغ للقڤڥ االقليميغ هي ٚا  في سلڤڅ التڤا ٛنغ ، عٖم االنخ ڣلكڜ في املڤا
ٛڗ الصلظ في املستقبل.   الناعمغ التي تسمِ إلنشاا عالقاػ اسًراتيجيغ التي مڜ خاللها يمكڜ أڗ يحٖز التڤا

 :استنتاجاو  خاتم

ٙفٸ تطلعاػ القڤڥ االقليميغ املتنافسغ ٚق االڣسط  ٚاٹ االسًراتيۑي ال٘ڬ يعيشڢ الش حيث ، الف
ٜػ املصالق الجيڤسياسيغ نظام التحالفاػ ڣاالصطفاف اشتٖ معها التنافس بيڗ القڤڥ حڤڋ تقسيږ ڣ  ،ه

يا علګ االخ٨ ٚبيغ عمڤما ڣسٙڤ ٚاڗڣ  مڜ السعڤٕيغكل ف .مناطق النفڤٗ الجيڤسياس ي في املنطقغ الع يقڤم  اي
ٜٕڣ  ٚيإع  .في االقليږ ڣفقا ملصالحها ما بيڗ الحفا  علګ الڤوٸ اڣ التغيير بٖٙڣ م ٚچيا الباحثغ عڜ ال اما ت

ڬ ٙ السٙڤ ٚا يل، االقليميغ حبيسغ هڤاجسها االمنيغ الناتجغ عڜ الجڤا ٚ قڤتاڗ ٕڣڗ نفڤٗ ڣ  في حيڗ تبقى اس  مص

ٙ املنطقغ متعٖٕع االقطابڣ  ٙساا الهيمنغ علګ ، باعتبا ما يجعل مڜ الصعظ علګ اڬ ٕڣلغ ڣحٖها ا
چملها ٚق االڣسطڣ  ،املنطقغ ب ٚبغ خصبغ لٖڣام تبعا ل٘لڊ فاڗ بنيغ النظام االقليمي للش عمق عٖم ڣ  هي ت

ٚا  في  ـ ڣل٘لڊ فحڗ االسًراتيجيغ الحاليغ للقڤڥ االقليميغ هي اليقيڗ  شاڗ التحالفاػ االقليميغ عٖم االنخ
ٛڗ الصلظسلڤڅ ال ٛنغ ناعمغ التي تسمِ إلنشاا عالقاػ اسًراتيجيغ التي مڜ خاللها يمكڜ أڗ ، تڤا ڣلكڜ في مڤا

ٛڗ الصلظ في املستقبل  .يحٖز التڤا
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